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POVZETEK 

Diplomsko delo se osredinja na planinstvo, ki v Sloveniji predstavlja splet kulturnih, športnih, 

rekreacijskih pa tudi znanstvenih in gospodarskih dejavnosti. Te so povezane tako z 

raziskovanjem kot tudi doživljanjem neposeljene narave. Zaradi pretežno hribovite narave je 

planinstvo po javnomnenjskim raziskavah med najpriljubljenejšimi rekreativnimi 

dejavnostmi. Svoj prostor pa posredno najde tudi v Kurikulumu za vrtce, v letnih delovnih 

načrtih osnovnih in srednjih šol predvsem v obliki športnih dni ter na fakultetah kot redni ali 

pa izbirni predmet. Kurikulum za vrtce je procesno-razvojno naravnan ter omogoča 

vzgojitelju avtonomijo pri izbiri poti in vsebin pri vodenju pedagoškega procesa. Tako lahko 

planinsko tematiko posredno in neposredno vključuje v dnevne in poldnevne programe, v 

obogatitvene in dodatne dejavnosti ter tudi v vzgojno-izobraževalne dejavnosti za otroke, ki 

vrtca ne obiskujejo. V tem diplomskem delu raziskujemo pomen gibanja v naravi, še posebej 

v planinah. Preučujemo možnosti za ustrezen razvoj motoričnih sposobnosti ter posebnih 

spretnosti za gibanje v vzpetem svetu, še posebej pozimi. Z deskriptivno metodo pedagoškega 

raziskovanja na podlagi preučitve razvojnega obdobja iščemo konkretne možnosti za pripravo 

in izvedbo zimskega tabora za predšolske otroke in jih zapišemo kot mogoč način izvedbe 

tabora. Ugotavljamo posebnosti organizacije in izvedbe takega tabora ter izpostavljamo 

mogoče težave, na katere lahko vzgojitelji naletijo, ter ponujamo nekatere rešitve zanje.  

 

 

Ključne besede: planinstvo, motorične sposobnosti, narava, tabor, zimovanje, otroci. 



SUMMARY 

The thesis focuses on mountaineering, which in Slovenia represents a mix of cultural, 

sporting, recreational as well as scientific and economic activities. These may be associated 

with research as well as with experiencing unsettled nature. Mainly due to the hilly nature is 

mountaineering among the public opinion research the most popular recreational activities. Its 

space also indirectly found in the curriculum for kindergartens, in the plan of primary and 

secondary schools, mainly in the form of sports days, and faculties as a regular or elective 

subject. Kindergarten curriculum is process-oriented development and provides educator 

autonomy in the selection of channels and content in the conduct of the teaching process. So 

that an alpine theme directly and indirectly involved in the daily and half-day programs in 

enrichment and extra activities as well as in education - educational activities for children 

who do not attend kindergarten. We investigate the importance of movement in nature, 

especially mountains in this work. We are studying options for the proper development of 

motor skills and specific skills for movement in ascending sides of the world, especially in the 

winter. The descriptive method of pedagogical research on the basis of an examination of the 

development period, we are looking for specific opportunities to prepare and implement a 

winter camp for preschoolers and write it as a possible method of implementation of the 

camp. We note the particularities of the organization and implementation of such a camp and 

highlight possible problems that educators may encounter and offer some solutions. 

 

Keywords: mountaineering, motor abilities, nature, camp, winter camp, preschool children. 



KAZALO 

 

1 UVOD .................................................................................................................................................. 1 

2 PREDMET IN PROBLEM ............................................................................................................... 2 

2. 1 PLANINSTVO ............................................................................................................................. 2 

2. 2 POMEN GIBANJA ZA PREDŠOLSKE OTROKE .................................................................... 4 

2. 2. 1 POMEN PLANINSKE VZGOJE PRI RAZVOJU MOTORIČNIH SPOSOBNOSTI ........ 4 

2. 2. 2 POMEN GIBANJA ZUNAJ ................................................................................................ 6 

2. 2. 3 VPLIV LETNIH ČASOV .................................................................................................. 11 

2. 3 UČENJE SPRETNOSTI KOT PROCES BIVANJA V NARAVI ............................................. 13 

2. 3. 1 PLANINSKI TABORI ....................................................................................................... 14 

2. 3. 2 NA PLANINSKEM TABORU .......................................................................................... 16 

2. 3. 3 ORGANIZACIJA PLANINSKIH TABOROV ZA PREDŠOLSKE OTROKE ................ 18 

2. 4 ZIMOVANJE, ZIMSKI PLANINSKI TABOR ......................................................................... 19 

3 CILJ ................................................................................................................................................... 21 

4 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA .................................................................................................. 21 

5 METODA DELA .............................................................................................................................. 21 

6 REZULTATI .................................................................................................................................... 22 

7 RAZPRAVA...................................................................................................................................... 25 

8 ZAKLJUČEK ................................................................................................................................... 28 

9 LITERATURA ................................................................................................................................. 29 

 

KAZALO SLIK 

 

Slika 1: Dom pri izviru Završnice ......................................................................................................... 20 

 

 



Oblak, M. (2014). Priprava zimskega tabora za predšolske otroke v Domu pri izviru Završnice. Diplomsko delo. Ljubljana: Pef. 

1 

1 UVOD 

Planinstvo je v Sloveniji zelo razširjena športna panoga. Z njo se lahko ukvarja skoraj vsak, 

saj so poti, po katerih lahko hodimo, različno zahtevne in tako nudijo raznovrstne pristope na 

različne gore. Planinstvo je postalo prava narodna vrednota. Za ukvarjanje z njim ni nikoli 

prepozno. Hoja v gore oziroma hoja na sploh zelo dobro vpliva na organizem vsakega 

posameznika, saj krepi mišice, sklepe, srce, ožilje … Tudi mlajši otroci se lahko ukvarjajo s 

planinstvom, in sicer začnejo z lažjimi in krajšimi izleti. Z leti in izkušenostjo pa težavnost 

lahko stopnjujemo. Otroci so največkrat vključeni v mladinske odseke oz. planinske krožke, 

ki delujejo v njihovi okolici. Na tak način so kar najbolj vključeni v planinsko dejavnost 

(Burnik idr., 2005). 

 

Planinstvo je lahko posredno in neposredno vključeno v pedagoško delo, saj mu Kurikulum 

za vrtce to dovoljuje. Ker pa vsebinsko ni predpisano, so vzgojiteljeva strokovna avtonomija, 

vrtčevski okoliš ter drugi dejavniki tisti, ki vplivajo na to, ali se bo določen vzgojitelj za to 

odločil ali ne, kako pogosto bo to vsebino izvajal in na kakšen način. Ravno zato je prav, da 

vzgojitelj dobro ve, katere motorične sposobnosti lahko razvija pri otroku med planinskimi 

dejavnostmi, katere specifične spretnosti bodo otroci razvijali, kako deluje na organizem 

bivanje v naravi, še posebej v vzpetem svetu, kaj pomeni večdnevno bivanje skupaj v naravi 

in še posebej pozimi za celoten otrokov organizem. Otroci pri hoji v gore razvijajo še posebej 

moč, vzdržljivost, koordinacijo in ravnotežje (Cemič, 1997). Poleg tega pa pri večdnevnem 

bivanju v planinah izvajamo še druge dejavnosti, ki so povezane s planinstvom. Pozimi lahko 

še dodatno spodbudimo dejavnosti, kot so drsenje, vlečenje, plazenje ipd. kar vse sodi med 

naravne oblike gibanje, ki so v predšolskem obdobju bistvene za skladen celostni razvoj.  

 

Večdnevno bivanje v naravi lahko imenujemo tabor. V diplomskem delu želimo preučiti, 

kako se pripravi tabor za predšolske otroke, kako jih pripravljajo drugi in ali se da tabore 

pripraviti tudi pozimi ter s kakšnimi težavami se pri tem soočamo.  

 

Organizacijo tabora je potrebno začeti že veliko pred taborom, saj imamo le tako lahko 

zagotovitev, da bo tabor tudi uspešen (Bezovšek idr., 2002). 

 

Še posebej pa nas bo zanimalo, ali lahko pripravimo tabor za predšolske otroke v Domu pri 

izviru Završnice. 
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2 PREDMET IN PROBLEM 

Predmet diplomskega dela je osredinjen na planinstvo v vrtcu in na pomen gibanja otrok po 

planinah. Preučevali smo možne načine izvedbe planinskih vsebin v vrtcu v okviru različnih 

programov, obogatitvenih in dodatnih dejavnosti. S pregledom različne literature in 

primerjanjem letnih delovnih načrtov različnih vrtcev smo ugotavljali trenutni trend izvajanja 

planinske tematike v izbranih vrtcih. Ob preučevanju možnih realizacij predlaganih vsebin 

smo poiskali planinsko kočo, preučili pogoje in na podlagi trenutne ponudbe poiskali 

možnosti za razširitev njihove ponudbe tudi za predšolske otroke tako poleti kot pozimi.  

 

2. 1 PLANINSTVO 

Pereče terminološko razprave o planinstvu in gorništvu se še niso popolnoma polegle. 

Medtem ko nekateri zagovarjajo termin gorništvo, saj se hodi v gore in ne v planine, se drugi 

strokovnjaki opirajo na splošno rabo termina planinstvo v različnih imenih društev in zvez 

(Planinska zveza Slovenije, Planinsko društvo ipd.), planinske postojanke ipd. Kljub temu da 

se postojanke oz. koče nahajajo v gorah ali hribih in manj pogosto na planinah. 

 

Slovar slovenskega knjižnega jezika opredeljuje pojem planinstva tako: 

 

 planínstvo  -a s (ȋ) dejavnost planincev: organizirano planinstvo; razvoj planinstva/veselje do 

planinstva / ekspr. slovensko planinstvo je spodbujalo narodno zavest (Bajec idr., 1980). 

 

Vsak začne v gore zahajati zaradi nekega motiva. Ta dejavnost je prepletena z različnimi 

dejavnostmi (gospodarskimi, športnimi, kulturnimi, gospodarskimi, raziskovalnimi, 

humanitarnimi), vse to pa je tesno povezano z gorsko naravo. Planinska dejavnost vključuje 

tri športne dejavnosti, in sicer: hojo, smučanje in plezanje. V Sloveniji je planinstvo že davno 

postalo vrednota, saj ga cenijo, upoštevajo tudi tisti, ki v gore ne zahajajo (Burnik idr., 2005). 

 

Ukvarjanje s planinstvom zelo dobro vpliva na človekov organizem, saj krepi okostje, mišice, 

srce, ožilje, sklepe … Hoja po lahkih planinskih poteh ima nekaj prednosti v primerjavi z 

ostalimi športi: 

 

- je med najcenejšimi športnimi dejavnostmi, 

- v Sloveniji je na voljo veliko vzdrževanih in označenih poti, 
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- je preprosta dejavnost, saj za ukvarjanje z njo ni potrebno posebno tehnično znanje, 

- spremlja nas oz. razvijamo jo lahko vse od rane mladosti pa do visoke starosti,  

- z njo se lahko začnemo ukvarjati v katerem koli življenjskem obdobju – nikoli ni 

prepozno, 

- s planinstvom se lahko ukvarja čisto vsak posameznik (Burnik idr., 2005). 

 

S planinstvom se ne ukvarjajo samo odrasli, ampak se lahko z njim začnejo ukvarjati tudi 

otroci že v predšolskem obdobju. Pri tem bi lahko upoštevali kar pregovor: »Iz majhnega 

zraste veliko.«; tako bo majhen planinec zrasel v velikega planinca. S predšolskimi otroki 

bomo najprej odkrivali bližnjo okolico doma, vrtca, povzpeli se bomo na bližnje vzpetine. Z 

odraščanjem se vse stopnjuje. Tako odrasli otrokom počasi razvijajo ljubezen, zadovoljstvo, 

in veselje do gora (prav tam). 

 

Otroci se lahko že v predšolskem obdobju vključijo v planinsko društvo (v nadaljevanju PD), 

hkrati se največkrat vključijo tudi v mladinski odsek (v nadaljevanju MO). Glavna naloga 

MO-ja je, da organizira izlete in dodatne dejavnosti za predšolske otroke in mladostnike. V 

nekaterih društvih pa izvajajo t. i. planinski krožek, le ta največkrat poteka oziroma se izvaja 

na osnovnih šolah, v občini, v kateri deluje društvo. V MO-ju ali planinskem krožku otroke 

vodijo za to usposobljeni mentorji planinskih skupin, mladinski voditelji in planinski vodniki. 

Njihova naloga je, da organizirajo in vodijo izlete in tabore ter pripravljajo predavanja. 

Udeleženci tako spoznajo planinske vsebine in se hkrati (na)učijo planinskih vrednot (prav 

tam). 

 

Planinski tabori so zagotovo najbolj priljubljena dejavnost pri vseh generacijah otrok. Tabori 

so enkrat do dvakrat letno. Po navadi je to zimovanje ali zimski tabor in poletni tabor. Pri 

obeh gre za večdnevno bivanje v naravi. Tabor lahko poteka na urejenih tabornih prostorih, 

kjer so postavljeni šotori, v planinskih kočah in (v zimskem času) v iglujih. Tabor predstavlja 

nagrado vsem udeležencem, ki so sodelovali na različnih aktivnostih. Od organizatorjev tabor 

zahteva veliko fleksibilnosti, udeleženci pa se na prijeten način seznanijo s samostojnostjo 

(prav tam).  

 

Vsako leto lahko MO organizira akciji Cici planinec in Mladi planinec. Otroci dobijo t. i. 

dnevnike, v katere vpisujejo svoja doživetja z izletov in rešujejo naloge, ki so predvidene za 

posamezen izlet. Za pogosto udejstvovanje pri različnih dejavnostih v organizaciji MO, lahko 
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prejmejo bronasti, srebrni ali zlati znak Mladega planinca (Burnik idr., 2005). Poleg že zgoraj 

omenjenih programov so lahko otroci preko vrtca, ki ga obiskujejo, vključeni tudi v 

gibalni/športni program Mali sonček. To je program, v katerega se lahko vključijo otroci od 

drugega do šestega leta starosti. Sestavljen je iz štirih stopenj: modre (2–3 leta), zelene (3–4 

leta), oranžne (4–5 let) in rumene (5–6 let). Poudarek daje predvsem igri in vadbi, ki naj bo 

prilagojena otrokom. Predvsem gre za spodbujanje gibanja v vrtcih s sodobnimi športnimi 

vsebinami. Priporočljivo je, da so otroci vključeni v program od začetka do konca, se pravi od 

modre do rumene stopnje. Ob zaključku programa otroci prejmejo priznanje oz. diplomo 

(Mali sonček– program za predšolske otroke, 2014). 

 

2. 2 POMEN GIBANJA ZA PREDŠOLSKE OTROKE 

2. 2. 1 POMEN PLANINSKE VZGOJE PRI RAZVOJU MOTORIČNIH 

SPOSOBNOSTI  

Motorične sposobnosti so latentne dimenzije človeka. To pomeni, da na njih sklepamo iz 

rezultatov, ki jih posamezniki dosežejo, ko opravljajo določene gibalne naloge. Človekov 

motorični prostor je najpogosteje opredeljen s petimi motoričnimi sposobnostmi (moč, 

ravnotežje, koordinacija, preciznost, gibljivost) in funkcionalno sposobnostjo, poimenovano 

vzdržljivost (Pistotnik, 2003).  

 

Za zdrav in normalen razvoj predšolskega otroka skrbimo na vseh področjih (socialnem, 

telesnem, gibalnem, kognitivnem, čustvenem) hkrati. Videmšek in Pišot (2007) trdita, da 

sprememba na enem področju vpliva na spremembe na vseh ostalih področjih. Zato je treba 

ustrezno načrtovati pedagoški proces in ga primerno usmerjati.  

 

V naravi otrok pridobiva izkušnje na različnih področjih intenzivneje kot v zaprtih prostorih 

(Kos in Jerman, 2013). Izkušnje so v zgodnjem otroštvu predvsem vezane na premikanje. 

Videmšek in Pišot (2007) izpostavljata dejstvo, da se otrok z gibanjem uči o svojem telesu in 

s tem o sebi.  

 

Planinstvo velja za izrazito dobro strukturirano športno panogo. Več deset letni izobraževalni 

sistem ima dobro in natančno strukturo. Obstaja veliko literature, sestavljajo se nove akcije za 
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promocijo planinstva in za navduševanje otrok in mladih, saj nas trend usmerja v drugačne 

oblike preživljanja prostega časa. Predvsem brez napora, kar pa v planinah ni mogoče. 

 

Prehoditi strmine in osvojiti vrhove ni mogoče brez telesnega napora in brez naprezanja. Tako 

se pri hoji uskladi delovanje celotnega organizma – srčno-žilni, dihalni, živčni in gibalni 

sistem. Zdravje človeka je za gibanje v gorah zelo pomembno (Burnik idr., 2005).  

 

S primernimi igrami oziroma s primernim gibanjem lahko vplivamo na razvoj in stopnjo 

motoričnih sposobnosti (Cemič, 1997) tako v vrtcu kot izven njega. Za planinske izlete 

potrebujemo še posebej vzdržljivost, hkrati pa tudi ravnotežje in moč, pa tudi koordinacijo. 

Večji del lahko storimo že pred odhodom v planine, če znamo pravilno načrtovati. 

 

Koordinacija je usklajenost gibov v času in prostoru. Tako v predšolskem obdobju delamo 

na tem, da otrok zazna prostor in čas. Otrok mora najprej razviti zavedanje prej omenjenih 

elementov. Koordinacija je tesno povezana z nekaterimi motoričnimi sposobnostmi predvsem 

s hitrostjo, ravnotežjem in z močjo. Ta povezava je najmočnejša predvsem v zgodnejših 

razvojnih obdobjih. Koordinacija ima odločilno vlogo za celoten razvoj (Cemič, 1997) in je 

pri planinski dejavnosti zelo pomembna, predvsem pri nekaterih njenih aspektih, kot npr. 

prostorsko reševanje gibalnih problemov. 

 

Moč je motorična sposobnost za obvladovanje, premagovanja sile. Vsak otrok moč najprej 

zazna na svojem telesu. Pri predšolskih otrocih se izogibamo statičnim gibanjem. Ves čas pa 

iščemo ustrezne igre za motivacijo otrok. Otrok si z različnimi oblikami gibanja razvija moč. 

Sicer pa se moramo zavedati, da otrok ni sposoben premagati neke ovire, gibalnega napora, če 

nima zadosti moči. Predšolski otroci se hitro utrudijo (Cemič, 1997). Če se osredinimo 

konkretno na planinstvo, potem je pomembna repetativna moč nog. O njej govorimo 

predvsem pri hoji navzdol in navzgor, ko so obremenitve na noge večje, kot pri hoji po 

ravnini. 

 

Ravnotežje je motorična sposobnost za ohranjanje stabilnega položaja telesa oz. vračanja 

vanj. Če govorimo o ravnotežju kot motorični sposobnosti, potem posledično govorimo o zelo 

zapletenem procesu. V predšolskem obdobju je ravnotežje dokaj slabo razvito, čeprav se 

njegov razvoj prične že v času pred rojstvom. Zato je otroke potrebno spodbujati k 

preizkušanju ravnotežja. Tako jim je treba omogočati tudi »padanje« na različne dele telesa 
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(razen glave), saj bodo le tako spoznali ustrezne mehanizme svojega telesa in razmerja med 

njimi. Ravnotežje kot tako zelo pomembno vpliva na hitrost razvoja različnih oblik gibanja 

(Cemič, 1997). Pri planinstvu je ravnotežje izrednega pomena, saj so posledice padcev lahko 

tudi smrtne. Padec oz. zdrs je najpogostejši vzrok za nesrečo v gorah (Mihelič, 2014). Zato je 

pomembno, da ima posameznik dobro razvito ravnotežje, še posebno pri gibanju v gorah. 

 

Vzdržljivost je v odraslem obdobju verjetno najpomembnejša funkcionalna sposobnost 

in odločilna pri hoji v vzpetem svetu. Opredeljujemo jo kot sposobnost za izvajanje 

gibalnih nalog, ki trajajo dalj časa, vendar ves čas z enako učinkovitostjo. Za predšolsko 

obdobje je pomembno, da razvijamo splošno aerobno (vedno) dinamično vzdržljivost, z 

drugimi besedami bi rekli, da pri predšolskem otroku razvijamo telesno kondicijo (Cemič, 

1997). Način gibanja v vzpetem svetu pri odraslem je drugačen kot pri otroku. Za odrasle 

velja planinska doktrina, da začnemo počasi in enakomerno hoditi v ritmu, ki mu bomo nato 

skušali slediti več ur. Seveda odvisno od planinske ture. Pri otroku pa je treba ustvariti 

drugačen način gibanja. Njegova specifika razvoja narekuje zelo kratke in bolj intenzivne 

napore s krajšimi odmori. Poleg tega je tudi njegov motiv popolnoma različen od motiva 

odraslega. Oboje nas usmerja v to, da moramo mi iti z otrokom v gore in ne on z nami. To pa 

za nas pomeni, da moramo imeti še boljšo vzdržljivost, če želimo z otrokom v gore. 

 

2. 2. 2 POMEN GIBANJA ZUNAJ 

Pri odraslih planincih ima gibanje v naravi v osnovi drugačen pomen kot pri otroku, sploh če 

govorimo o predšolskem otroku. Odrasli planinci dajejo prednost gibalni aktivnosti pri 

planinstvu, na gibanje v naravi gledajo kot na sprostitev v naravi. Pri otrocih je planinstvo vse 

zgoraj našteto, poleg tega pa ima še velik vzgojno izobraževalni učinek. Medtem ko odrasli 

poudarjajo učinek in pomen, tega pri otrocih ne poudarjamo, saj pri njih ni vse v hoji (Kristan, 

1993).  

 

Za vsak tak izlet, se mora vzgojitelj, učitelj ali vodnik dobro pripraviti. Primerno je da 

pripravi tudi različne razvedrilne vsebine, za kar je potrebno nekaj domišljije in inovativnosti, 

seveda pa se mora na vsak izlet tudi primerno vsebinsko pripraviti (prav tam). 
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Razlika med sprehodom in izletom 

 

Sprehod se izvaja oziroma načrtuje tri do štirikrat na teden. Vrtci, ki nimajo igrišč, še 

pogosteje načrtujejo sprehode. Sam sprehod nima prav pogosto samo športno-vzgojnega cilja. 

Uporabimo ga lahko za doseganje oziroma uresničevanje ciljev iz različnih področij (npr. 

promet/prometna vzgoja, spoznavanje bližnje in daljne okolice vrtca, narave …). Če na 

sprehod gledamo tudi iz drugih vidikov, npr. zdravstvenega, ga lahko izvajamo v skoraj vseh 

vremenskih razmerah in vseh letnih časih. Čas sprehoda prilagajamo zmožnostim otrok, 

starosti otrok. Seveda pa je včasih tudi nekaj manjših omejitev pri samem izvajanju sprehoda: 

visoka temperatura poleti, nizka v zimskem času, močan veter, dež, močno sneženje itn. 

(Videmšek in Visinski, 2001).  

 

Izlet je časovno gledano daljši od sprehoda. Iz finančne plati so izleti najcenejša in 

najdostopnejša različica rekreacije. Prednosti izletov v naravo so naslednje: gibanje po 

svežem zraku, so v naravi, proč od mestnega vrveža in sodobnih naprav, ob vodi ali na soncu 

… Skratka pri izletih je veliko možnosti (Videmšek in Visinski, 2001). 

 

Izlete lahko organizirajo različna društva, klubi, združenja, in nenazadnje tudi šole in vrtci, saj 

naj ne bi predstavljali prevelikih finančnih zalogajev za organizatorje. Vsak izlet pa naj 

otrokom ne bi predstavljal samo zabave in aktivnega preživljanja prostega časa, temveč naj bi 

imel tudi vzgojno in izobraževalno noto. S tem otroci oz. udeleženci izleta razvijajo estetski 

pogled na naravo. Vse to je potem dobra osnova za to, da tudi v odraslosti gojijo nek odnos do 

narave, da jim izlet tudi takrat predstavlja zabavo in razvedrilo (prav tam). 

 

Ko pripravljamo izlet ga lahko pripravimo tako, da vključuje prevoz ali pa ne. Ko v 

predšolskem obdobju organiziramo izlet, to pomeni hojo daljšo od 2 km. Največkrat so zato 

izleti poldnevni. V predšolskem obdobju izlete delimo na: planinske (eno ali večdnevni) in na 

izlete, ki vključujejo oglede različnih krajev, daljne okolice, različne tematske izlete … Vsak 

izlet ima tudi nek cilj in določen čas trajanja. Da je izlet uspešno izveden je potrebna 

predhodna dobra priprava, organizacija in nenazadnje tudi dobra in uspešna izvedba (prav 

tam). 
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Pomembne smernice pri organizaciji izleta: 

 Pogovor: z udeleženci izleta se veliko pogovarjajmo o izletu, saj s tem pogovorom 

ustvarimo veselo pričakovanje. 

 Izletniška točka: le ta mora biti za otroke varna, določimo jo dovolj časa pred 

izvedbo. 

 Obvestilo: obvezno obvestimo starše, tako ali drugače (pisno ali ustno). 

 Število odraslih: pomembno je, da poskrbimo za zadostno število odraslih 

spremljevalcev na izletu (cca. 6 otrok na enega odraslega (Rotovnik idr., 2006), 

spremljevalci so lahko vodniki PZS, mentorji planinskih skupin, priporočljivo je, da 

gresta zraven tudi vzgojiteljica in pomočnica oz. vsaj en učitelj). 

 Čas odhoda, mesto odhoda: obvezno naj bodo ti podatki točni, da ne pride do 

kasnejših nesporazumov. 

 Nasvet: staršem bo v veliko pomoč, če jim svetujemo kako naj otroke oblečejo in 

obujejo, ter kaj in koliko naj imajo s seboj malice in pijače. Pomembno je, da jih 

opozorimo tudi na morebitno zaščito (sonce, insekti …) (Videmšek in Visinski, 2001). 

 

Videmšek in Visinski (2001, str. 82) pravita: »Če se otroci z izleta vrnejo veseli, je to 

najboljši znak, da je uspel.«  

 

Ne glede na vrsto, dolžino in pogostost izletov v naravo vzgojitelji in vodniki vedno skrbijo 

za vzgojno-izobraževalni del. Naravo lahko vodniki, vzgojitelji in učitelji vedno izkoristijo za 

t. i. izobraževanje v živo. Vse stvari, ki jih vidijo samo v knjigah, lahko na izletih hitro 

prenesejo v naravo. Pomembno je, da otroke poleg stvari iz narave, poučimo tudi o drugih 

pomembnih stvareh, ki so pomembne pri gibanju v naravi, kot so: pogostejše pitje tekočin, 

primerna oblačila in obutev, tehnika hoje, nevarnosti v naravi … Med drugim je pomembno 

tudi to, da otroke ves čas spodbujamo k lepemu, kulturnemu vedenju v naravi ter na 

medsebojno sodelovanje in pomoč (Kristan, 1993). 

 

Eden izmed vzgojnih učinkov planinstva, izletništva je, da se pri otrocih izoblikuje kulturen in 

čustven odnos do narave. Pomembno je, da otrok raste in se razvija v človeka, ki bo znal imeti 
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kulturen in spoštljiv odnos do narave. Tako je pomembno, da se otroci že v mladih letih 

navdušijo nad naravo. Poleg vzgojno-izobraževalnega učinka pa ima narava tudi blagodejni 

učinek na organizem, saj gre za gibanje na svežem zraku. Poleg gibanja na svežem zraku, ki 

blagodejno vpliva na organizem, ima planinstvo tudi sprostilni učinek. Dobro je, da otroci na 

gibanje v naravi gledajo kot na sprostitev, saj bodo to lahko uporabili tudi v odraslosti (prav 

tam). 

 

Otroke je potrebno že od malega navajati, da kakšen kos opreme nosi sam. Otrok naj ima svoj 

nahrbtnik. V njem naj sprva nosi samo svojo »ninico« oz. najljubšo igračo. Pozneje naj nese 

kakšen kos oblačila, potem pa mu z leti stvari dodajajmo (prav tam). 

 

Te faze navajanja na nošenje svojega nahrbtnika so izredno pomembne, saj če otrok ne 

navadimo tega takoj, bomo kasneje imeli veliko težav.  

 

Pri načrtovanju izleta moramo poznati tudi starostne meje pri otrocih. Te so zelo različne in 

meje vedno pogosteje izbrisane. Vseeno pa nekateri strokovnjaki postavljajo določene okvire. 

Kristan (1993) za 4–5 letne otroke meni, da bodo lahko odšli na izlet v sredogorje, če pa je 

izhodišče zelo visoko, potem tudi visokogorje zanje ni nobena ovira. Kristan (1993, str. 257) 

pravi: »Višinske razlike in visokogorske klimatske razmere niso za otroke nič bolj naporne 

kot za odrasle.«. Zavedati pa se je treba, da so otrokova pljuča še v fazi rasti in da je v 

visokogorju parcialni tlak nižji, kar pomeni da za vnos enake količine kisika potrebujemo več 

energije. Poleg tega otroci hodijo drugače kot odrasli in je treba biti pri teh trditvah pazljiv. 

Proti koncu otroštva in s primernimi obremenitvami verjetno res ni razlik med odraslim in 

otrokom, kar pa v prvih letih življenja, glede na teorije o otrokovem telesnem razvoju, ne bi 

mogli trditi (Gallahue in Ozmun, 1998).  

 

Pri hoji v gore je pomembno, da predhodno poskrbimo za razvoj vzdržljivosti. Najlažje to 

storimo z metodo igre (Gregorc in Humar, 2014). Tudi med hojo je smiselno, da poskrbimo 

za ustrezno igro. Kristan (1993) meni, da je pri predšolskih otrocih zelo pomembno, da vsa 

gibanja v naravi potekajo preko igre, zato naj se tudi preko celotnega izleta prepletajo različne 

igre, ki popestrijo izlet. Načeloma otroci v družbi svojih staršev velikokrat tarnajo, kako so 

utrujeni, medtem ko se, kadar gredo na izlet z vrstniki, skoraj ne pritožujejo. 
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Kadar se z otroki odpravimo na daljši, zahtevnejši izlet je pomembno, da le tega opravimo v 

več krajših etapah. Med vsako etapo je pomembno da otrok zaužije dovolj tekočine in ne 

nazadnje da tudi nekaj poje. Otroci so v primerjavi z odraslimi veliko hitreje žejni, 

potrebujejo več počitkov, ki so navadno krajši. Odpočijejo se veliko hitreje kot odrasli. Dobro 

bi bilo, če je le možno, da o odhodu odloči otrok (prav tam). 

 

Otrok naj bo vključen tudi v samo pripravo na izlet, omogočimo mu, da že pri tem aktivno 

sodeluje. S tem, ko bo lahko sodeloval pri pripravi, mu bomo vzbudili zanimanje za izlet. 

Tudi pri odločitvah kot so: kam na izlet in kaj se bo tam počelo, naj sodeluje. To bo samo še 

dodatna motivacija za nadaljnji potek izleta (Camping with your kids, 2014). 

 

Vremenske razmere 

 

Pomembno je, da teden dni pred izvedbo izleta spremljamo vremensko napoved, saj slabo 

vreme (hud mraz, zelo visoka temperatura ozračja …) otroke prizade veliko bolj kot odrasle. 

Zato je potrebno šolske izlete izvesti v res kar se da najlepših dneh, saj jim v ekstremnih 

pogojih lahko določeno dejavnost tudi priskutimo, kar pa ni naš namen. Dandanes so 

vremenske napovedi precej točne, zato je dobro, da se o tem pozanimamo prej, nekaj ur pred 

izvedbo izleta ali celo na izletu samem. Zavedati se moramo, da otroci nimajo tako velike 

toplotne kapacitete, kot jo imajo odrasli. To pomeni, da so bolj občutljivi na vremenske 

neprilike. Tega se moramo zavedati, ko sestavljamo seznam potrebne opreme za izlet ali za 

tabor (Kristan, 1993). 

 

Raziskava: Vpliv gibalne/športne aktivnosti na prostem na zdravje in počutje otrok 

 

V knjigi Pišota in G. Jelovčan (2006) je bila objavljena raziskava U. Černuta z naslovom 

Vpliv gibalne/športne aktivnosti na prostem na zdravje in počutje otrok. V raziskavi so želeli 

ugotoviti, kako vpliva dnevna gibalna aktivnost na prostem v različnih vremenskih razmerah 

na zdravje in počutje otrok. Ob enem pa so na nek način želeli tudi pomagati otrokom, ki 

potrebujejo več časa za adaptiranje na nove razmere. Raziskava je trajala štiri mesece v vrtcu 

Koper in v njegovih enotah. V sklopu štirimesečnega prej pripravljenega programa so izvajali 

gimnastične vaje, dolge sprehode, fartlek in športne igre. Dejavnosti so se izvajale vsak dan 

ne glede na vremenske razmere. Aktivnost je trajala vsaj 30 min dnevno. Izvajali so v dveh 

enotah, od katerih je bila ena enota vrtca kontrolna. Glaven namen raziskave je bil ugotoviti, 
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kakšna bo odsotnost otrok v času izvajanja raziskave in kakšno je bilo počutje otrok. Želeli so 

ugotoviti razlike med začetkom in koncem projekta. Glede počutja so ugotovili, da so se 

otroci dobro počutili po vsakem izvajanju gibalnih dejavnosti na prostem. Razlike in nihanja 

so se pojavile pri določenih bolečinah (bolečine v glavi, nogah …), ki so se pojavile v sredini 

projekta. Glede prisotnosti otrok so se pričakovanja izpolnila, saj je bila odsotnost manjša kot 

na začetku. Starši so po koncu projekta izpolnili vprašalnik, v katerem so jih spraševali po 

mnenju o projektu. Večini staršev se je zdel projekt dober. Bili so mnenja, da bi morali z njim 

nadaljevati. S tem so ugotovili tudi, da se staršem zdi pomembno, da so njihovi otroci športno 

oziroma gibalno aktivni. Zavedajo se tudi, kako pomembno je gibanje na svežem zraku in v 

naravi. Rezultati raziskave so zelo pozitivni v vseh pogledih, tako je lahko take vrste projekt 

dobra popotnica za naprej (Černut, v Pišot in Jelovčan, 2006). 

 

2. 2. 3 VPLIV LETNIH ČASOV 

Ne glede na letni čas, v katerem se planinci podajo v gore, je potrebna neka osnovna psiho-

fizična pripravljenost. Hoja se v različnih delih leta razlikuje predvsem glede na osebno in 

tehnično opremo, ki jo planinec potrebuje glede na konkretne razmere v naravi.  

 

Poletje: 

V (po)letnem času je nahrbtnik planinca veliko lažji v primerjavi z zimskim nahrbtnikom, saj 

za izlet v naravo potrebuje manj oblačil, opreme.  

 

Pomembno je, da se oblači v plasteh. Poleti naj bodo to tanjše plasti, ki pa naj jih bo manj, kot 

v zimskem času. S tem ko je planinec (odrasel ali otrok) oblečen po čebulnem modelu, kakor 

z drugim izrazom imenujemo oblačenje v plasteh, z dodajanjem ali odvzemanjem plasti lažje 

vzdržuje primerno telesno temperaturo. To mu pomaga, da je v različnih vremenskih 

razmerah primerno oblečen, saj je odvzemanje in dodajanje plasti enostavno (Burnik idr., 

2005). 

  

V kopnem delu leta tako planinec potrebuje dobro osnovno plast, ki jo sestavljajo dobre in 

kvalitetne aktivne majice, predvsem je pomembno, da je material tak, da odvaja znoj iz kože. 

Načeloma naj bi tudi poleti imel dolge hlače, ki ga bodo zaščitile pred različnimi zunanjimi 

vplivi. To bi bila osnovna plast oblačil za poletje, na to plast potem nalaga ostale plasti; razne 

jope, jakne, brezrokavnike … Prav tako v nahrbtniku ne smeta manjkati niti kapa in rokavice, 

saj je poleti vreme spremenljivo (prav tam).  
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Posebna, namenska oblačila za v gore so za otroke navadno cenovno neugodna. Če 

upoštevamo zgolj dejstvo, da otroci hitro rastejo in so jim oblačila in čevlji hitro premajhni. 

Vse to lahko rešimo čisto na preprost način, pohodne hlače zamenjamo s trenirko, aktivno 

majico z navadno bombažno majico, s tem, da naj jo otrok, ko prispe na cilj, obvezno 

preobleče. Z zgornjimi plastmi pa navadno ni toliko težav. Sploh zadnja leta je na tržišču 

vedno več jaken iz softshell materiala, ki so cenovno ugodne. 

 

Ne smemo pa pozabiti niti na to, da je hoja poleti dokaj izčrpajoča, še posebno za otroke in 

starejše. Zato je pomembno, da:  

 imajo zadostno količino tekočine, otroci nesejo max. 0,5 l za ostalo, dodatno količino 

poskrbijo odrasli, 

 dobra zaščita pred soncem, sončna krema z visokim zaščitnim faktorjem in pokrivalo 

za na glavo (klobuk, kapa s »šiltom«).  

 

Zima: 

Zima je letni čas mnogih razsežnosti. Vendar pa za vsako gibanje, v primerjavi s poletjem 

oziroma letno sezono, potrebujemo veliko več oblačil in (ni nujno) opreme. Dobro je, da se 

zavedamo, da naše telo popolnoma drugače deluje v zimskih razmerah, druga stvar, ki se je v 

tem letnem času moramo zavedati pa so nevarnosti, ki pretijo na nas, le teh je veliko več kot 

poleti (Burnik idr., 2005).  

 

Običajno, ko pade sneg, ni več obstoječih poti, ampak utrjene gazi. Ko se gibamo v zimskem 

času vedno pazimo, da se izognemo tistim območjem, ki so plazovita. Na to moramo biti kar 

se da pozorni. Velikokrat pride do tega, da se ravno zaradi teh območij s plazovi, spremeni 

smer hoje v primerjavi s kopnimi razmerami. Gibanje prilagodimo snegu. To pomeni, da na 

način kako bomo hodili, vpliva vrsta snežne odeje. Npr. če je odeja mehka, bomo za hojo 

potrebovali več časa, delali bomo manjše korake itn. Če pa je snežna odeja trda, je hoja lahko 

skoraj tako udobna, kot v kopnem delu leta (prav tam). 

 

Oblačila za hojo v gore v zimskem času so nekoliko drugačna od tistih v poletnem času. Tudi 

način oblačenja je drugačen, saj ima posameznik, ki se v gore odpravi v zimskem času veliko 

več plasti oblačil, gre pa še vedno za čebulni sistem oblačenja. Pomembna je dobra osnovna 

plast, aktivno perilo. Osnovni plasti sledi srednja plast, ki je enako pomembna kot osnovna 
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plast, s tem, da mora imeti še dodatno funkcijo, in sicer mora braniti pred vetrom. Pod srednjo 

plast spadajo: jope in puloverji ter hlače (prav tam).  

 

Na tržišču se pojavljajo različni materiali, nekateri so bolj, drugi manj uspešno zasedli trg, pa 

vendar, izbire je dovolj, da lahko brez težav izberemo za nas primeren kos oblačil.  

 

Kadar kombiniramo srednjo z zunanjo plastjo, ki je zadnja plast med oblačili je pomembno, 

da se pri proizvajalcu oziroma prodajalcu pozanimamo, s katerimi materiali jo lahko 

kombiniramo. Zunanja plast so namreč jakne, vetrne hlače, gamaše, protektorji, kape in 

rokavice. Glavna naloga zunanje plasti je, da nas brani pred vremenskimi neprilikami, kot so 

močan dež ali izredno mrzel veter. Najbolj znan material za to plast je zagotovo gore-tex 

(Burnik idr., 2005). 

 

Poseben namen moramo nameniti tudi nogavicam. Le te sodijo med pomembnejše kose 

oblačil in opreme. V priročniku Planinska šola (2005) je zapisanih nekaj ključnih elementov, 

ki naj bi jih imele dobre nogavice. Najbolj pomembno je, da varujejo stopalo pred mrazom. 

Nogavice ne smejo biti prevelike, njihova naloga je, da ohranjajo mikroklimo na koži, na kar 

naj ne bi vplivale razmere (hladnejše ali toplejše). Nogavice so pomembne tudi zato, ker 

lahko z ustrezno izbiro preprečimo žulje. Po navadi so namenske nogavice na kritičnih delih 

ojačane in debelejše tkane (peta, prsti, nart, rob stopala …). Ko se odločimo za nakup nogavic 

je pomembno, da premislimo oziroma da vemo, za kaj jih potrebujemo, saj le tako 

omogočimo nogi optimalne razmere med aktivnostmi. 

 

2. 3 UČENJE SPRETNOSTI KOT PROCES BIVANJA V NARAVI 

V Kurikulumu za vrtce (1999) je zapisano, da je otrokova potreba po gibanju in igri njegova 

primarna potreba. Otrok preko gibanja spoznava najprej svoje telo, potem okolico okoli njega. 

Velik poudarek na gibalnem razvoju je v otrokovih prvih letih življenja. Gibalni razvoj se 

začne z naravnimi oblikami gibanja, nadaljujejo se do sestavljenih, na koncu pa gre lahko za 

zahtevnejšo športno dejavnost. 

 

»Kurikulum za področje gibanja mora biti prilagojen različnim potrebam, interesom in 

sposobnostim otrok, tako da optimalno prispeva k njihovemu razvoju in zdravju.« (Bahovec 

idr., 1999, str. 25). 
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Hoja, tek, plazenje, plezanje, lazenje idr. so naravne oblike gibanja, te oblike gibanja so 

pomembne za življenje. Te oblike gibanja človeka spremljajo celo življenje. Omogočajo mu 

kakovostno in aktivno življenje. Že ničkolikokrat je bilo zapisano, da je gibalna aktivnost 

tista, ki pozitivno vpliva na celoten organizem, najbolj pa v zgodnjem otroštvu. Posamezen 

pojav različnih naravnih oblik gibanja je povezan tako s telesnim razvojem kot tudi z 

razvojem gibalnega in živčnega sistema (Pišot in Jelovčan, 2006). 

 

Med bivanjem v naravi se otrok nauči različnih spretnosti. Bivanje v naravi je povsem 

drugačno od bivanja v domovih, v katerih otroci bivajo. 

 

V Kurikulumu za vrtce (1999) je med primeri dejavnosti zapisano, da naj bi otrok spoznaval 

in doživljal naravo v vseh njenih razsežnosti (letni časi, vremenski pojavi, različna okolja …). 

Pomembno je, da se odrasli zavedajo, da se otroci pri bivanju v naravi učijo in raziskujejo.  

 

Otroci morajo biti aktivni tudi v zimskem času. Po snegu naj gazijo, se kotalijo, skačejo … 

Vse gibalne aktivnosti v zimskem času so dobrodošle, saj se otroci preko različnih procesov 

učijo drugačnih gibanj v naravi kot poletnem času. Za otroka je vsako novo gibanje proces, ki 

se ga mora naučiti. Tako se z velikim veseljem in radostjo naučijo novega gibanja in se na tak 

način prilagodijo novim življenjskim razmeram (Pišot in Jelovčan, 2006). 

 

2. 3. 1 PLANINSKI TABORI 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1980) je pojem tabor opredeljen z naslednjimi 

besedami: 

 

tábor  -a m (á) 1. skupek šotorov, naprav, navadno za začasno bivanje na prostem. 

 

Opredelitev taborov nekoč in danes 

V slovenskem planinskem prostoru imajo tabori dolgoletno tradicijo. So »obvezni« del 

planinskih skupin oz. mladinskih odsekov. Vsak planinski tabor je tesno povezan z začetki 

dela z mladimi pri Slovenskem planinskem društvu (SPD). Prvi tabor, ki je bil organiziran, je 

potekal na Vogrskem leta 1925. Tabor je potekal v popolni tajnosti. Temu taboru je sledilo še 

nekaj taborov. Potem taborov nekaj časa ni bilo zaradi politične nestabilnosti. V pred in po 
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vojnem času je bilo delo z mladimi v veliki meri odvisno predvsem od zanimanja starejših 

(profesorjev, učiteljev, duhovnikov) za planinstvo (Bezovšek idr., 2002). 

 

V času vojne je se je celotna planinska dejavnost odmaknila v ozadje. Dela z mladimi tako v 

tem času praktično ni bilo, za vse kar so si prej prizadevali je šlo v pogubo. Tako je bilo tudi s 

tabori oz. takrat so jim rekli kolonije. Po vojni so se stvari okoli planinstva počasi začele 

spreminjati, planinska društva so zopet začela oživljati. Posledica oživitve planinskih društev 

so bile hitre gradnje planinskih koč. Tako so bile gradnje koč in posamezni izleti planinskih 

društev najpomembnejše dejavnosti. Kaj kmalu pa je zaživela tudi planinska mladinska 

dejavnost. Tabori so si zopet izborili pomembno mesto v planinstvu in so postali najbolj 

razširjena oblika načina dela z mladimi (prav tam). 

 

Planinski tabori so bili nagrada za celoleten trud udeležencev planinskih krožkov. Število 

taborov je hitro naraščalo. Poleg poletnih taborov so se začeli pojavljati tudi zimski tabori oz. 

zimovanja (prav tam).  

 

Danes so se poleg planinskih taborov začeli pojavljati tudi drugi tabori (skavtski, taborniški 

…), ti tabori imajo drugačno vsebino, ki navadno ni povezana s planinstvom. Planinski tabori 

skušajo otrokom dati ljubezen do narave in gora (prav tam). 

 

Planinski tabori naj bi potekali oziroma bili postavljeni v gorskih dolinah, ki omogočajo 

veliko izhodišč na bližnje vrhove. Doline so zelo občutljivi ekosistemi, zato ko organiziramo 

tabor pazimo, da ne presežemo števila udeležencev. Zgornja meja je pri 45 udeležencih. Na 

taboru udeleženci spoznavajo planinstvo kot način življenja, se z bivanjem v naravi vrnejo k 

naravi, veliko raziskujejo, navezujejo stike s soudeleženci, ustvarjajo, se učijo, spoznajo 

kulturo in naravno dediščino okolja, v katerem se gibljejo v času tabora, spoznajo domačine 

in njihove običaje in nenazadnje preko celotnega tabora gojijo in razvijajo nek poseben odnos 

do narave (prav tam). 

 

Raziskava: Planinski tabor s predšolskimi otroki 

 

Raziskava je bila objavljena v knjigi Vsebine gibalne/športne vzgoje v predšolskem obdobju 

(2006). V raziskavi je bilo raziskano področje, ki do sedaj na področju predšolske vzgoje še ni 

bilo posebno raziskano. Gre za gibanje otrok v planinskem okolju. Raziskava je bila 
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razdeljena na dva dela. V prvem so predstavili specifike predšolskega otroka, kako se 

odpravimo z otrokom v gore. Poleg tega so želeli pokazati, kaj je tabor in kako ga pripraviti 

za to specifično skupino otrok. V drugem delu raziskave so naredili anketo. Celotna raziskava 

je potekala na severni Primorski, natančneje v Vipavi in v Novi Gorici. Z anketo so želeli 

ugotoviti, kakšno je zanimanje za planinske tabore, kaj si o tem mislijo starši in otroci ter 

preveriti njihove izkušnje o organizaciji tabora za predšolske otroke (Curk, v Pišot in 

Jelovčan, 2006). 

 

V raziskavi so ugotovili, da je zelo malo taborov, ki bi bili organizirani samo za predšolske 

otroke. Tabori so največkrat organizirani za šolske otroke. Ugotovili so tudi, da je zanimanje 

za take projekte, kot je tabor za predšolske otroke veliko, pa vendar to ni zadosten podatek za 

te, ki tabore organizirajo. Vzgojitelji so pokazali veliko zanimanje za sodelovanje pri 

planinskem taboru. Največje tehnične težave pri organizaciji tabora predstavljajo: prostor, 

oprema in ne seznanjenost staršev s to dejavnostjo (Curk, v Pišot in Jelovčan, 2006).  

 

Z anketo so želeli ugotoviti, kakšen je odnos vodnikov PZS (Planinske zveze Slovenije) in 

vzgojiteljic do taborov. S tem so lahko ugotovili, kakšno je njihovo zanimanje, kaj mislijo o 

tem, ali so za take dejavnosti in ali so proti. Dobljeni podatki so koristni za tiste, ki se bodo z 

organizacijo tabora srečali prvič (Curk, v Pišot in Jelovčan, 2006).  

 

2. 3. 2 NA PLANINSKEM TABORU 

Na planinskem taboru je vse kar se zgodi nekaj posebnega, nekaj drugačnega. Zato je dobro, 

da tej posebnosti vodstvo doda tudi vsebine, ki so skrbno izbrane. Vsebine bodo tabor 

naredile še bolj nepozaben (Bezovšek idr., 2002). 

 

Osnovna dejavnost je zagotovo osvajanje okoliških vrhov. Cilje vodstvo prilagodi starosti, 

fizični sposobnosti udeležencev in vremenskimi razmeram, ki so včasih zelo spremenljive. 

Nahrbtnike udeleženci napolnijo po navodilih vodnika, seveda pa je še bolje, če prej z 

vodnikom diskutirajo, kaj potrebujejo glede na zahtevnost ture. Seveda se tura prične v 

zgodnjih jutranjih urah, vendar je še bolj kot to pomembno, da udeleženci opazujejo naravo, 

se učijo drug od drugega, si med seboj pomagajo. Vodnik naj bi poskrbel, da ima tura »dušo 

in srce«, približal naj bi jo udeležencem. Ture naj na taboru predstavljajo prijetna dejanja, 

vsaka naj bo nekaj posebnega in doživetega. Po koncu ture oz. ob povratku v tabor, vodnik z 
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udeleženci naredi analizo ture, kar pomeni, da lahko vsak udeleženec pove svoje mnenje in 

občutke, ki jih je imel na turi (prav tam). 

 

Poleg ture naj se na taborih odvijajo tudi različne ustvarjalne dejavnosti. Delavnice naj 

potekajo v tesnem dogovoru z udeleženci. V tem primeru morajo vodniki sprejemati 

kompromise, ki so zanje morda nepomembni, za udeležence pa so še kako pomembni. Na 

ustvarjalnih delavnicah slikajo na različne podlage, pripravijo taborni časopis, debatni dvoboj 

… skratka kar koli lahko počnejo na teh delavnicah. Pomemben del tabora, ki spada med 

ustvarjalne dejavnosti je zagotovo oglasna deska, le ta je pomembna za komunikacijo med 

udeleženci in vodstvom (prav tam). 

 

Na taboru ne smejo manjkati niti učne vsebine. Vendar se način podajanja učnih vsebin precej 

razlikuje od tipičnega šolskega. Znanje vodstvo podaja preko različnih iger. Predavanja so 

lahko iz planinske tematike, lahko pa jih pripravijo domačini ali pa kar udeleženci sami na 

določeno temo (prav tam). 

 

Člani vodstva so v veliki meri odgovorni za vsebinsko pripravo tabora. Vse ideje je potrebno 

zapisati in iz tega pripraviti natančen načrt dejavnosti, ki so primerne za tabor (Rotovnik idr., 

2006). 

 

Na taboru je poleg vsega prej omenjenega pomembna družabnost. Predvsem gre za družabne 

igre. Igre so socialne, športne. Največkrat pa so skupek vseh lastnosti. Med pomembnejšimi 

dogodki so zagotovo planinski krst, kviz in večerna druženja ob tabornem ognju (Bezovšek 

idr., 2002) 

 

Otroci so v današnjih časih vedno bolj ne družabni, zaradi raznoraznih socialnih medmrežij 

otroci izgubljajo pristni stik z vrstniki. Na taboru pa je drugače, tukaj udeleženci doživijo 

pristen stik z naravo in spoznajo potek življenja v njej. Otrok na taborih ne motijo razni 

socialni mediji (TV, računalniki, igrice …), zato je dojemanje narave veliko pristnejše (Pevec, 

2004). 

 

Taborni ogenj in večeri ob njem so nekakšno srce tabornega prostora. Seveda je planinski 

ogenj majhen, z velikostjo ni potrebno pretiravati. Ob ognju se dogajajo predvsem družabni 

dogodki, kot so petje, ples, krsti, poroke … (Bezovšek idr., 2002). 
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Na tabor lahko neugodno vpliva vreme. Zato je pomembno, da vodstvo zagotovi dobre šotore, 

ki ne puščajo in ne zamakajo. Tako tabor lahko brez težav poteka tudi v deževnem vremenu. 

Tabor je napovedan že kar nekaj tednov pred izvedbo in odpoved takega tabora je praktično 

nemogoča. Če pa se vodstvo tabora organizirano pripravi na vse vremenske neprilike, je lahko 

tudi tabor v dežju zabaven in pri udeležencih pusti poseben pečat (Rotovnik idr., 2006). 

 

2. 3. 3 ORGANIZACIJA PLANINSKIH TABOROV ZA PREDŠOLSKE 

OTROKE 

Na tabor se mora vodstvo pripravljati kar nekaj časa prej. Na tabor naj bi se začeli pripravljati 

takoj, ko je en tabor za nami. Najprej se določi kraj in čas taborjenja. Na izbiro kraja vplivajo 

predvsem prostor sam in okolica. To so dejavniki, ki vplivajo na tabor s šotori. Kajti sam 

prostor vpliva na celoten potek dejavnosti, ki se bodo na taboru izvajale. Sledi ogled 

tabornega prostora. Ogled je priporočljivo narediti čim prej, saj le tako lahko vodstvo 

kvalitetno načrtuje ostale dejavnosti. Pozanimati se je potrebno o lastniku prostora, potrebni 

dokumentaciji, ter najpomembneje o oskrbi s pitno vodo in hrano (Bezovšek idr., 2002).  

 

Taborno vodstvo sestoji iz: vodje, tehničnega vodja, vsebinskega vodja, vodnikov, mentorjev, 

zdravstvenega delavca, ekonoma in kuharice, ki je najpomembnejša oseba na taboru. Vsaka 

oseba ima svojo zadolžitev in funkcijo, ki jo opravlja (prav tam). 

 

Sledi zbiranje in pripravljanje dokumentacije in finančni načrt tabora, dobro je, da vse stroške 

skušamo v naprej predvideti. Za več kot 3 dnevni tabor je dobro, da razpis za tabor izide 

zgodaj, najbolje že v mesecu maju. Razpis mora vsebovati vse pomembne podatke, kot so: 

kraj in čas taborjenja, št. udeležencev, predstavitev programa, ceno, podatke o nastanitvi, rok 

prijav, naslov, kamor se prijavijo, ter naslov, na katerem bodoči udeleženci dobijo dodatne 

informacije, ter datum sestanka z vodstvom (prav tam). 

 

Pred taborom je obvezen pregled opreme, saj v primeru, da je kakšen kos opreme ne 

uporaben, le tega lahko zamenjamo brez naglice. Velik poudarek je potrebno dati tehnični 

opremi, saj mora biti povsem brezhibna. Tik pred odhodom sledi še dogovarjanje z zunanjimi 

sodelavci. Vse, ki jih vodstvo želi vključiti na tabor, je potrebno obvestiti dovolj zgodaj, saj so 

lahko predavatelji ali drugi hitro zasedeni ali pa odsotni, sploh v času poletnih počitnic (prav 

tam). 
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Na taboru je potrebna tudi določena organizacija. Predvsem gre za to, da tabor nemoteno 

poteka. Po koncu tabora sledi obvezna analiza. Analiza naj vsebuje pozitivne in negativne 

strani dela na taboru. Vse stvari, ki so se vodstvu zdele pomanjkljive bodo v veliko pomoč 

naslednjim organizatorjem tabora. Poleg tega pa je potrebno pregledati opremo, ki je bila 

uporabljena na taboru. Če je kakšen kos poškodovan, ga je potrebno zamenjati (Bezovšek idr., 

2002). 

 

Pri predšolskih otrocih morda ni priporočljivo, da je v neposredni bližini kakšno jezero ali 

reka (Rotovnik idr., 2006). 

 

2. 4 ZIMOVANJE, ZIMSKI PLANINSKI TABOR  

Tako kot poletni tabor je tudi zimovanje eden izmed načinov vključevanja otrok v planinske 

aktivnosti. Zimske planinske aktivnosti trajajo od treh do petih dni. Največkrat so zimovanja 

organizirana kar med zimskimi počitnicami. Zimovanja potekajo v više ležečih predelih 

Slovenije, v planinskih kočah, poudarek je na družabnosti, vsebinah iz planinske tematike in z 

vzgojno-izobraževalnimi temami. Lahko so tudi nadgradnja poletnih taborov (Bezovšek idr., 

2002). 

 

Priprave na zimovanje: 

Priprava na zimovanje se začne takoj ob začetku šolskega leta (septembra). Vodstvo izbere 

lokacijo oziroma kočo, v kateri bo zimovanje potekalo. Poskrbeti je potrebno za hrano. 

Najbolje je taka, ki lahko nekaj mesecev stoji, ne da bi se pokvarila. Dobro je, da ima koča 

dovolj velik osrednji prostor, okrog koče naj bo veliko prostora, saj se s tem zmanjša 

nevarnost zdrsov. Med drugim je pomembno tudi, da je koča na taki višini, da je tam že lahko 

sneg. Potrebno je stopiti tudi v kontakt z oskrbnikom. Vodja se mora pozanimati, ali bo 

oskrbnik v času zimovanja prisoten, če ga ne bo, mora priskrbeti tudi kuharja. Drugače pa je 

celotna struktura organizacije precej podobna organizaciji poletnega tabora v planinski koči 

(Bezovšek idr., 2002). 

 

Struktura tabora v koči: 

1. Dogovori z oskrbnikom koče, v kateri bo potekal tabor, dogovor o ceni tabora. 

2. Obvestila za starše in udeležence. 
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3. Uvodni, informativni sestanek za udeležence. 

4. Zbor pred odhodom. 

5. Odhod na tabor v planinski koči oz. na zimovanje (Bezovšek idr., 2002). 

 

Dejavnosti na zimovanju so v veliki meri povezane z zimskimi planinskimi dejavnostmi v 

gorah. Dobro je, da kakšno predavanje opozori tudi na nevarnosti v gorah pozimi, drugače pa 

naj zimovanje vključuje ogromno družabnosti. Vse dejavnosti je potrebno prilagajati 

vremenu, ki je pozimi precej spremenljivo (prav tam). 

 

Glede na omenjena dejstva o pomenu planinstva za celostni razvoj zdravega otroka in ob 

upoštevanju, da na Slovenskem za zdaj še ni sistematično zapisane literature, ki bi upoštevala 

razvojna obdobja in prilagodila izvedbo zimskega tabora predšolskim otrokom, želimo s to 

nalogo celostno predstaviti pomen planinstva pri predšolskih otrocih in predstaviti praktičen 

primer upoštevanja razvojnega obdobja pri pripravi zimskega tabora za predšolske otroke v 

Domu pri izviru Završnice. 

 

 

 

Slika 1: Dom pri izviru Završnice 
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3 CILJ 

Zastavili smo si naslednji cilj: na podlagi preučitve razvojnega obdobja poiskati konkretne 

možnosti za pripravo in izvedbo zimskega tabora za predšolske otroke in jih zapisati ter 

predstaviti kot mogoče načine za pripravo tabora. 

 

4 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

V diplomskem delu smo skušali odgovoriti na naslednja zastavljena vprašanja: 

 

1. Katere odgovore na področju zimskih taborov za predšolske otroke nam ponuja 

sodobna slovenska in tuja literatura? 

2. Ali se lahko pripravi tabor za predšolske otroke v Domu pri izviru Završnice tudi 

pozimi? 

3. Kakšne težave se lahko pojavijo pri pripravi in organizaciji zimskih taborov za 

predšolske otroke? 

 

Na vprašanja smo želeli odgovoriti s pomočjo tuje in sodobne literature ter poiskati ustrezne 

primere dobre prakse priprave zimskega tabora. 

 

5 METODA DELA 

Diplomsko delo je monografsko. Metoda dela je deskriptivna. V pomoč nam je bila tuja in 

domača literatura ter spletne strani. Uporabila sem tudi lastne izkušnje, ki sem jih pridobila in 

jih še bom pridobila kot planinska vodnica v mladinskem odseku pri Planinskem društvu 

Žirovnica oziroma kot študentka v vrtcu (na taborih, planinskih izletih …). 
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6 REZULTATI 

Rezultate predstavljamo z odgovori na vprašanja: 

 

1. Katere odgovore na področju zimskih taborov za predšolske otroke nam ponuja 

sodobna slovenska in tuja literatura? 

V sodobni slovenski in tuji literaturi ni veliko zapisanega o planinskih taborih za 

predšolske otroke. Splošno je o taborih dovolj literature (Planinska šola, Tabori, 

Vodniški učbenik …), ki pa ne velja za predšolske otroke, temveč samo za mladostnike 

(učence, dijake in študente). Ni prav veliko zapisanega o pripravi tabora za tako 

specifično skupino kot so predšolski otroci. Tudi o zimskih taborih ni veliko 

zapisanega. Bolj ali manj se vsi podatki, ki bi bili lahko uporabni, navezujejo na 

poletne tabore. Nekaj podatkov in informacij pa je vseeno dobrodošlih in uporabnih 

tudi pri organizaciji zimskega tabora za predšolske otroke. Zapisane so pomembne 

stvari, ki organizatorjem lahko služijo kot oporne točke pri pripravi. To pa je kljub 

vsemu zelo pomembno pri pripravi in nenazadnje izvedbi tabora.  

 

2. Ali se lahko pripravi tabor za predšolske otroke v Domu pri izviru Završnice tudi 

pozimi? 

Čeprav je o zimskih taborih le malo zapisane literature, smo na podlagi prebranega 

ugotovili, da je v Domu pri izviru Završnice možno pripraviti in izvesti zimski tabor 

oziroma zimovanje za predšolske otroke. Tabor bi lahko potekal tri dni med zimskimi 

počitnicami. Program bi prilagajali glede na vremenske razmere. V pogovoru z 

oskrbnikom Doma pri izviru Završnice (osebna komunikacija 15. 8. 2014), nam je le ta 

zagotovil, da je okolica Doma pri izviru Završnice tudi pozimi varna, saj na območju 

doma in v njegovi bližnji okolici ni nevarnosti snežnih plazov. Kar je pravzaprav 

ključnega pomena, saj je varnost otrok oz. udeležencev na prvem mestu. Sicer pa smo 

se o tem, kakšna je okolica Doma pri izviru Završnice v zimskem času, prepričali tudi 

na lastne oči, letos pozimi (februar 2014). Ne samo, da lahko izvedemo tabor v Domu 

pri izviru Završnice, pač pa je v okolici doma tudi veliko možnosti za najrazličnejše 

dejavnosti. Pri gospodarju Doma pri izviru Završnice smo se pozanimali tudi, kako je z 

odprtjem doma v zimskem času. Zagotovil nam je, da je dom odprt vse lepe vikende 

(dežurne ekipe PD Žirovnica) oz. za skupine tudi po dogovoru. 
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3. Kakšne težave se lahko pojavijo pri pripravi in organizaciji zimskih taborov za 

predšolske otroke? 

Težava, ki je morda lahko usodna za tabor je – prevoz opreme otrok. Ta težava je 

pravzaprav v veliki meri odvisna od količine snega. Saj če je tega veliko, potem je 

prevoz do koče oz. doma praktično nemogoč. Ob veliki količini snega pa se lahko pot 

do cilja tudi podvoji, kar pomeni, da dolžina poti, ki jo želimo prehoditi ni primerna za 

predšolske otroke. Poleg prevoza lahko naletimo še na mnogo težav, ki so lahko ob 

neprimernem načinu reševanja oz. neznanju organizatorjev zelo velika ovira pri 

organizaciji. Če je prevelika količina novozapadlega snega, je tabor spet neizvedljiv, 

saj bi otroci po takem snegu zelo težko hodili, ravno tako bi bilo, če bi se otrokom 

pretirano udiralo, saj bi hoja do koče trajala preveč časa, otroci bi se hitro utrudili, z 

njihovo utrujenostjo pa bi kaj hitro tvegali poškodbe. Oskrba poškodbe pa je v takih 

pogojih otežena. Ena izmed težav, ki se nam lahko pripeti je tudi ta, da v koči v času 

našega tabora ni nobenega oskrbnika, saj moramo potem za vse poskrbeti sami, kar pa 

sploh ni enostavno. Zato je pomembno, da se o vsem prepričamo in dogovorimo že 

veliko pred izvedbo. Torej, če se na tabor začnemo pripravljati že nekaj mesecev pred 

izvedbo, so možnosti, da nas karkoli preseneti majhne, če pa že, smo na težave tudi 

pripravljeni oz. se z njimi znamo soočiti. V primeru, da se za tabor odločimo v zadnjem 

trenutku je možnosti, da naletimo na težave ogromno, takrat pa nanje zagotovo nismo 

niti malo pripravljeni. Kljub vsem mogočim sodobnim vremenskim napovedim nas 

vreme lahko preseneti, ker pa v primeru tabora ne gre za kratek sprehod, ampak za 

daljši pohod, je v primeru sneženja na dan odhoda, verjetno edina rešitev, da tabor 

odpovemo oz. prestavimo. Konec koncev nam lahko v zadnjem trenutku odpove gost, 

ki smo ga povabili, da bo na taboru predaval. V takem primeru moramo imeti 

pripravljeno dodatno, nadomestno dejavnost. Skratka najpomembneje je, da se na tabor 

začnemo pripravljati dovolj zgodaj.  

 

Zimovanje v Domu pri izviru Završnice, konkreten primer priprave 

Zimovanje za predšolske otroke bo potekalo med zimskimi počitnicami in sicer v petek, 

soboto in v nedeljo. Najprej bomo stopili v stik z lokalnim planinskim društvom, v našem 

primeru je to PD Žirovnica. Pozanimali se bomo, kako je z odprtjem Doma pri izviru 

Završnice pozimi, kakšne so kapacitete v domu, kakšna je njihova praksa oskrbovanja s hrano 

v zimskem času itn. Ko bomo imeli osnovne informacije, bomo lahko začeli z organizacijo.  
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Približno tri tedne pred izvedbo tabora bomo staršem otrok razdelili informativne prijavnice. 

S tem bomo dobili neko približno število otrok, ki naj bi se tabora udeležili. En teden pred 

taborom bomo izdali še eno prijavnico, ki bo končna. Število prijav bomo omejili na 15 otrok. 

Omejili bomo tudi starostno, opisano zimovanje bo za otroke starejših skupin, starih od 4 do 6 

let. Najbolje je, da za 15 predšolskih otrok predvidimo 5 spremljevalcev, in sicer 3 vodnike 

PZS in 2 vzgojiteljici. Nekaj dni pred odhodom bomo v vrtcu organizirali sestanek s starši. 

Tam jih bomo seznanili z vso potrebno opremo, ki jo bodo otroci potrebovali. Lahko se nam 

bo zgodilo, da bo nekaj staršev še vedno nekoliko oklevalo, ali naj otrok gre na zimovanje ali 

ne, zato bomo pripravili slike oz. diaprojekcijo slik iz prejšnjih zimovanj mlajših učencev. S 

tem jih bomo na nek način pomirili, da bo na zimovanju vse v najlepšem redu in da se bo 

njihov otrok imel lepo.  

 

V našem društvu je praksa za poletne tabore taka, da imajo otroci en večji nahrbtnik, ki se 

pelje do Doma pri izviru Završnice, in enega manjšega, ki ga otroci sami nesejo. Na podoben 

način bomo naredili tudi pozimi. Z gospodarjem doma se bomo dogovorili za prevoz 

nahrbtnikov z motornimi sanmi. Starše bomo prosili, da vsa otrokova oblačila dajo v eno PVC 

vrečko in jo podpišejo, tako bomo lahko več vrečk z oblačili dali v nekaj večjih nahrbtnikov, 

posledično bomo lahko peljali vse na enkrat. 

 

Nekaj stvari, ki jih bomo vodniki potrebovali za dejavnosti, bomo v domu pustili že po 

poletnem taboru, kar bomo potrebovali za predavanja na zimske teme, bomo nesli s seboj. 

 

Zbor za tabor bo v petek zjutraj, tam, kjer je zbor za poletni tabor, se pravi pri Smokuškem 

mostu. Do tja je navadno cesta prevozna tudi pozimi. Od tam pa do Doma pri izviru Završnice 

je okoli 2 uri hoje. Med hojo bomo vodniki poskrbeli za popestritev dogajanja, sicer pa otroci 

to največkrat naredijo kar sami. Za hojo do koče si vzemimo čas, saj se nam nikamor ne mudi. 

 

Ko bomo prišli v dom, bomo poskrbeli da se bodo vsi otroci preoblekli in dali mokra oblačila 

sušiti. Otroci za spanje v koči ne potrebujejo spalnih vreč, zato bodo v času do kosila, trije 

odrasli poskrbeli za otroke, dva odrasla pa bosta v tem času postlala postelje in otroke 

razporedila po sobah. Za obroke se bomo sproti dogovarjali z oskrbnikom. Do kosila naj bi 

uredili vse formalnosti. Po kosilu bodo šli otroci lahko ven na sneg. Vodniki in spremljevalci 

bomo poskrbeli za zabavne dejavnosti, skupaj bomo zgradili iglu oz. izkopali snežno luknjo. 

Po večerji bo sledil družaben večer, nato pa spanje. 
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Naslednji dan bomo začeli z zajtrkom. Po zajtrku se bomo odpravili na krajši izlet v okolici 

koče, odvisno od količine snega in vremenskih razmer. V bližini doma, približno 15 min hoje 

stran, je jasa, na kateri bomo pripravili različne dejavnosti. Naše društvo zelo dobro sodeluje z 

bližnjim gorsko reševalnim društvom, zato bomo na tabor povabili reševalce, da bodo 

otrokom praktično prikazali iskanje zasutega v plazu s sondo, žolno in z lopato. Za 

popestritev bodo pokazali še reševanje oz. iskanje zasutega s psom. Po končani predstavitvi 

reševalcev, bomo pripravili tekmovanje v iskanju lavinske žolne z žolno. Potem bomo gradili 

snežne domove, skratka poskrbeli bomo za različne dejavnosti, lahko celo za snežni nogomet. 

Ko se bomo vrnili v kočo, bomo imeli kosilo, po kosilu bodo otroci imeli aktivni prosti čas. 

Pozno popoldne bomo vodniki poskrbeli za presenečenje, in sicer krst ter peko hrenovk na 

tabornem ognju pred domom. Po večerji si bomo ogledali kakšno zabavno risanko, po risanki 

bo sledilo spanje. 

 

V nedeljo zjutraj bomo imeli zajtrk, sledilo bo pospravljanje oblačil in sob. Oblačila in 

opremo bomo v dolino odpeljali z motornimi sanmi, kjer jo bodo prevzeli starši. Povratek oz. 

odhod otrok in spremljevalcev v dolino bo takoj po zgodnjem kosilu. Na zbornem mestu bodo 

na otroke čakali starši.  

 

Zimovanje v Domu pri izviru Završnice je primerno predvsem iz vidika varnosti, kajti v 

bližnji okolici koče ni plazovitega območja. 

 

7 RAZPRAVA 

Ugotovili smo, da je v literaturi malo zapisanega o zimskih taborih. Še manj pa je zapisanega 

o zimskem taboru za predšolske otroke. Predvsem mislimo, da je to zaradi nepoznavanja 

specifične skupine, kot je skupina predšolskih otrok. Zavedati se moramo, da se predšolski 

otroci v določenih pogledih razlikujejo od najstnikov ali odraslih. Pri otrocih je pomembno, 

da jih že pred izletom ali taborom dobro motiviramo. Odrasli se v gore odpravijo zaradi 

lastnega interesa in potrebe po gibanju. Tega pa pri otrocih nikakor ne moremo trditi. 

 

Tudi nekaj drugih raziskav, ki smo jih preučili, kaže predvsem na to, da je s strani staršev 

veliko zanimanja za organiziranje tovrstnih dejavnostih. Veliko zanimanja je tudi s strani 

različnih organizacij, vendar do same realizacije tabora pride le redkokdaj. Kot je opaziti je 
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motivacije pri vzgojiteljih dovolj. Menimo, da je vzrok nekje drugje, in sicer v samem znanju 

iz področja planinstva. Vzgojiteljice nimajo zadosti znanj o osnovah planinstva, če se niso 

dodatno izobraževale na tem področju. Ravno tako pa npr. vodniki PZS nimajo zadostnega 

znanja o vodenju in delu s predšolskimi otroki. Motivacija s strani vzgojiteljic je močna, zato 

bi lahko organizirali dodatna izobraževanja iz tega področja. Ravno tako bi lahko v 

izobraževanje vodnikov vključili poglavje o značilnostih predšolskih otrok, saj jih ne malo 

deluje v mladinskih odsekih ,v katere so vključeni tudi mlajši otroci. 

 

Nekatere vzgojitelje morda zanima planinska dejavnost predšolskih otrok in bi se radi tudi 

ukvarjali z njo, vendar ni nobene oprijemljive literature, ki bi bila napisana tako, da bi jih 

seznanila z dejavnostjo in bi jim povedala, na kakšen način naj se je lotijo. Zagotovo kakšen 

vzgojitelj zaradi tega izgubi voljo in obupa. Od tod ideja, da bi pripravili različna dodatna 

izobraževanja in predstavitve planinstva pri predšolskih otrocih. Glede na to, da smo 

ugotovili, da se da pripraviti in nenazadnje tudi izvesti zimski tabor za predšolske otroke, je 

vsekakor kakršno koli dodatno izobraževanje pomemben mejnik v planinstvu mladih. S tem, 

ko bi se kadri, ki delajo s predšolskimi otroki, dodatno izobraževali, bi na tak način pridobili 

na samozavesti in bi jim izleti z otroki in tabori predstavljali dodaten izziv in veselje. 

 

Otroci so največkrat vključeni v planinske krožke oz. v mladinske odseke. Tam obiskujejo 

izlete in tabore. Zanje na izletih skrbijo vodniki PZS. V šolah pa navadno planinske krožke 

vodijo mentorji planinskih skupin, ki so že bolj izobraženi na področju predšolskih otrok. 

Seveda lahko pri vsaki stvari naletimo tudi na težave. Vendar menimo, da če je nekdo 

primerno izobražen, lahko težavo kaj hitro reši. Pri organizaciji planinskega tabora ali izleta 

lahko naletimo na ogromno težav. Če nekdo ve, kako se jo reši, mu le to vzame malo časa, 

drugače pa se lahko za rešitev težave porabi veliko dragocenega časa. 

 

Ugotovili smo, da planinski tabori ali izleti nimajo samo izobraževalnega vpliva na 

udeležence teh dejavnosti, pač pa vplivajo tudi na družabnost, komunikacijo in na 

socializacijo udeleženca. 

 

Planinstvo je na Slovenskem mnogim otrokom položeno v zibelko, kar pomeni, da s starši 

razvijajo narodno zavest o gorah, ki je v Sloveniji še kako zakoreninjena v srcih vseh, ki v 

gore hodijo in tudi tistih, ki se previdno spogledujejo s planinstvom. Je dejavnost, ki ima 

dolgo tradicijo na slovenskem. Zato je pomembno, da otrokom na nek način približamo 
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naravo in dejavnosti v njej. Iz majhnega zraste veliko. Otroci bodo v mladosti hodili v gore 

samo zaradi vrstnikov in njihove družbe, ko bodo odrasli pa lahko to predstavlja sprostilno 

dejavnost, ki jim bo omogočila, da se bodo za nekaj dragocenih trenutkov umaknili od 

stresnega tempa življenja v dolini.  

 

Zavedati se moramo, da vsakršno gibanje v naravi blagodejno vpliva na razvoj otroka. Otroci 

vsakodnevno potrebujejo gibanje. Pri planinski dejavnosti je potrebna postopnost. Od lažjih 

sprehodov do zahtevnejših tur v sredogorje in visokogorje. Vendar pa ne smemo pozabiti na 

upoštevanje dejstev, ki se tičejo vsakega posameznika. Vsak posameznik ima svoje 

značilnosti in deluje po svojih najboljših zmožnostih. Če tega ne bomo upoštevali, se nam bo 

kaj hitro zgodilo, da otrok oz. otroci ne bodo želeli hoditi z nami na izlete in kasneje na ture. 

Meja je na tem mestu zelo tanka. 

 

Z vsem zgoraj omenjenim bi lažje načrtovali, kako ozavestiti pomen planinstva pri mladih vse 

tja do odrasle dobe. Če se bodo že v rani mladosti naučili spoštovati naravo, bodo to prenesli 

v odraslost in kasneje na svoje potomce. Tako nam za prihodnost narave ne bi bilo potrebno 

skrbeti. Kajti sedaj imajo nekateri zelo skopuški odnos do narave. Menimo, da se mladi 

morajo naučiti živeti v naravi in z naravo. 
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8 ZAKLJUČEK 

Pomembno je, da se odrasli zavedamo, da je gibanje pomembno ne samo za nas, pač pa tudi 

za otroke. Za otroke še toliko bolj, ker gibanje pripomore k njihovemu razvoju.  

 

Ugotovili smo, da je za predšolske otroke zelo pomembno, da se veliko gibljejo. Najbolje je, 

če se gibljejo zunaj v naravi. Za take vrste gibanja je planinstvo kot naročeno. Planinska 

dejavnost je na slovenskem v velikem razcvetu. Otroci se lahko vključijo v različne krožke, 

odseke … preko katerih hodijo na izlete, tabore. Planinstvo kot tako pa ne predstavlja samo 

hoje. Za otroke je planinstvo dogodek, na katerem se lahko družijo s svojimi vrstniki. Zanje 

planinska aktivnost in druženje s sovrstniki predstavlja t. i. aktivno preživljanje prostega časa.  

 

V Domu pri izviru Završnice je mogoče pripraviti tabor za predšolske otroke. Pozorni 

moramo biti na specifike, ki jih ima predšolski otrok, drugače pa naj ne bi bilo težav. Seveda 

pa moramo tabor začeti pripravljati pravočasno, predvsem zato, da nas čas ne »prehiti«. Pri 

sami organizaciji tabora za predšolske otroke, naj ne bi bilo težav, sploh če tabor 

organiziramo v poletnem času. Priporočljivo je, da je tudi poletni tabor za predšolske otroke 

organiziran v koči. Pri zimskem taboru se mogoče lahko pojavijo težave pri prevozu opreme 

oz. nahrbtnikov z oblačili do same lokacije. Drugih težav pa naj ne bi bilo. 

 

Poleg vsega zapisanega smo ugotovili tudi, da ni nikjer v slovenski literaturi kaj dosti 

zapisanega o pripravi tabora za predšolske otroke, pač pa je vse zapisano zgolj za šolsko 

mladino.  
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